
 

 

 

PROSTIA OMENEASCĂ – în premieră la Teatrul Ion Creangă 

 

O altă poveste din cartea basmelor calsice are premiera pe scena Teatrului Ion Creangă, și anume – 
„Prostia omenească”. Povestea scrisă de Ion Creangă, conține adevăruri umane spuse într-o 
manieră hiperbolizată, care nu face decât să stârnească umorul micilor și marilor spectatori. 
Premiera are loc pe 2 martie, de la ora 18:00, la Sala Mică din Strada Biserica Amzei nr. 21-23. 

Scris și regizat de Claudia Revnic, spectacolul se înscrie în proiectul „ideaTIC. Laboratorul de 
povești”, o inițiativă lansată de Teatrul Ion Creangă cu scopul de a încuraja realizarea de mici 
producții după idei și texte propuse de actorii teatrului. Muzica live este interpretată de Corina 
Sîrghi, iar din distribuția spectacolului fac parte următorii actori ai Teatrului Ion Creangă: Ani Crețu, 
Cerasela Popescu, Maria Țăran, Marius Nănău și Claudia Revnic.  

O interpretare în cheie modernă a celebrei povești scrisă de Ion Creangă acum mai bine de 140 de 
ani, spectacolul „Prostia omenească” aduce în atenția tinerilor spectatori o lecție de viață, vorbindu-
le copiilor despre defecte umane și despre limite. Bazat pe un discurs teatral de tip nonverbal, 
spectacolul îmbină mijloace de expresie diverse: pantomimă, clovnerie și dans, transpunând 
farmecul și oralitatea operei lui Creangă într-o montare dinamică.   

Claudia Revnic menționează:  

„Iubim poveștile. Ele plutesc în jurul nostru și ne aparțin. Așteaptă doar ca ferestrele minților noastre 
să se deschidă ca să ne poată călăuzi.” (Claudia Revnic, actriță) 

Biletele pentru spectacolul din data de 2 martie au fost pune în vânzare atât online, pe platformele 
Entertix.ro și Myticket.ro, dar sunt disponibile și la Casa de bilete a Teatrului Ion Creangă – tel. 
0767.934.374. 

▶ 

 

PROSTIA OMENEASCĂ 

Echipa de creație: 

Regia și scenariul: Claudia Revnic 

Distribuția: 

Cu: Ani Crețu, Cerasela Popescu, Maria Țăran, Marius Nănău și Claudia Revnic 

Muzică live: Corina Sîrghi (voce) 

 

Categoria de vârstă: peste 4 ani  

Durata: 30 minute 



▶ 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

www.teatrulioncreanga.ro  

FB.com/TeatrulIonCreanga 

 

************************************************************************************************************* 

 

Teatrul Ion Creangă este o instituție publică de cultură subordonată Primăriei Capitalei și 

Consiliului General al Municipiului București.  

Parteneri de stagiune: Entertix, Myticket, Presto Pizza | Parteneri media: Agerpres, BlitzTV, Radio 

România București, Radio România Cultural, Business Review, Șapte seri, Cinemagia, GoKid | 

Parteneri de monitorizare media mediaTRUST | Spectacol recomandat de Radio Itsy Bitsy FM.  

 


